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Raport monitorizare activități ale instituțiilor membre ATOP             

09.05-15.05.2022 

 

1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website  

Doar comunicate referitoare la activitățile curente  

Facebook 

10.05.2022 Agenții de la Brigada Rutieră, Poliție Canină, Serviciul de 

Analiză și Prevenire a Criminalității, dar și polițiști din cadrul Secției 2 

Poliție au vizitat mai multe grădinițe unde au desfășurat activități de 

prevenire și informare a copiilor. 

12.05.2022 Informare referitoare la măsurile dispuse pentru organizarea 

în bune condiții a evenimentului “Bucharest Street Food Festival – Spring 

Edition”, pe Șos. Kiseleff în perioada 14-15 mai a.c., între orele 12.00-

23.00. 

Informare referitoare la măsurile dispuse pentru buna desfășurare a 

evenimentului cultural “Simfonia Apei” în Piața Unirii – Fântâni Unirii, în 

perioada 14 mai – 02 octombrie a.c., în zilele de vineri, sâmbătă și 

duminică. 
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2. DIRECȚIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 

Facebook 

09.05.2022 Postare referitoare la măsurile dispuse pentru asigurarea 

ordinii și liniștii publice cu ocazia desfășurării vineri 13 mai a.c. a meciului 

de fotbal dintre Dinamo București și UTA Arad. 

 

3. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DEALUL 

SPIRII" BUCUREȘTI-ILFOV  

Website 

09.05-13.05.2022 Pompierii au intervenit pentru gestionarea a 1326 

situații de urgență: acordarea primului ajutor calificat, stingere incendii, 

salvare animale, deblocări din medii ostile vieții. 

Facebook 

13.05.2022 Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" 

București-Ilfov a desfășurat un simpozion cu prilejul aniversării a 14 ani de 

la înființarea SMURD București. În acest timp, s-a observat o creștere 

progresivă a numărului anual de intervenții. 

15.05.2022 În perioada 14-15 mai s-a desfășurat, la Centrul de Pregătire 

al Pompierilor "General de Brigadă Corneliu Stoicheci”, concursul 

cercurilor tehnico-aplicative ,,Prietenii Pompierilor”, ediția 2022. La startul 

probelor s-au aliniat 160 de elevi împărțiți în echipe formate din zece 

membri. 
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4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

 

13.05.2022 Amenzi de peste 34.000 lei aplicate deținătorilor de 

animale de companie care nu respectă obligațiile legale din 

domeniul protecției animalelor.  

 

5. PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

Website 

11.05.2022 Domnul prefect Toni Greblă a participat alături de domnul 

Sorin Câmpeanu, Ministrul Educației și de domnul Raed Arafat, Secretar 

de Stat al Departamentului pentru Situații de Urgență, la inaugurarea 

primului Centru Mobil de instruire a populației pentru răspuns la situații de 

urgență. La această acțiune, 160 de elevi ai Școlii gimnaziale „George 

Călinescu” au fost instruiți cum să reacționeze corect în astfel de situații, 

și ce trebuie să facă pentru a se proteja. 

13.05.2022 Comisia Centrală pentru Recensământul populației și 

locuințelor 2021 a prelungit calendarul de efectuare a recensământului, 

astfel: termenul de autorecenzare online s-a prelungit până la data de 

27.05.2022; colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față-în-

față (cu ajutorul tabletelor) se va derula în perioada 31 mai-17 iulie 2022.  

 

 

 

 


